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Progress continues on the Coyote Creek Flood Protection 
Project and the Coyote Creek Flood Measures Project. Valley 
Water (Santa Clara Valley Water District) is actively working 
to reduce the risk of flooding from an event equivalent to that 
of the February 2017 storm event. These projects are at the 
30% design level and have various flood reduction elements 
that will run along nine miles of Coyote Creek from Montague 
Expressway to Tully Road. 

Valley Water invites you to join the meeting virtually or in 
person. If you have questions, please contact project manager 
Julianne O’Brien at JulianneOBrien@valleywater.org.

PRIORITY E  Provide flood protection to homes, businesses, schools, streets and highways.

Coyote Creek Public Meeting Invitation

Join us on Facebook Live: 
facebook.com/SCVWD

Please join us on February 3, 2022, for a public meeting to 
get an update on these projects and hear about the next 
steps, which include ongoing community input gathering and 
evaluation of critical project data.
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Project Overview Map
Map of the Coyote Creek Flood Protection 
Project and Flood Management Measures 
Project showing an overview of Reaches 4 
through 8.

Mapa de Descripción General del Proyecto
El mapa del Proyecto de protección contra 
inundaciones del Coyote Creek y el Proyecto de 
medidas de gestión de inundaciones de Coyote 
Creek muestra una descripción general de los 
Alcances del 4 al 8.

Bản đồ Tổng quan Dự án
Bản đồ Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote và 
Dự án Các biện pháp Quản lý Lũ lụt Lạch Coyote 
thể hiện tổng quan về các Phạm vi 4 đến 8.

Valley Water (Santa Clara Valley Water District) sigue progresando 
en el Proyecto de protección contra inundaciones de Coyote Creek 
y el Proyecto de medidas de gestión de inundaciones de Coyote 
Creek, para reducir el riesgo de inundaciones y que no alcancen 
las proporciones de un evento equivalente al de febrero de 2017. El 
diseño de los proyectos alcanzó el 30 % de finalización, y el personal 
informará las actualizaciones correspondientes en la reunión del XX 
de febrero. Seguimos recolectando y evaluando información crítica 
de diversas secciones a lo largo de Coyote Creek. Estos proyectos 
cuentan con diversos elementos de reducción de inundaciones, que 
se extienden a lo largo de las nueve millas de Coyote Creek, desde 
Montague Expressway hasta Tully Road.

Valley Water (Santa Clara Valley Water District) tiếp tục đạt được 
tiến độ trong Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote và Dự án Các 
biện pháp Quản lý Lũ lụt Lạch Coyote để giảm thiểu nguy cơ lũ lụt 
từ sự kiện tương tự với sự kiện đã xảy ra vào tháng 2 năm 2017. 
Các dự án đã hoàn thành thiết kế 30%, nhân viên sẽ cập nhật thông 
tin cho quý vị tại cuộc họp vào ngày XX tháng 2. Chúng tôi tiếp tục 
thu thập và đánh giá dữ liệu quan trọng từ các đoạn khác nhau 
dọc theo Lạch Coyote. Các dự án này có các hạng mục giảm lũ lụt 
khác nhau chạy dọc theo chín dặm của Lạch Coyote từ Montague 
Expressway tới Tully Road.

Quý vị được mời tham gia¡Está invitado!

3 de febrero de 2022 de | 6:00 a 7:30 p. m.
Ngày 3 tháng 2 năm 2022 | 6:00 đến 7:30 tối

Valley Water prioriza la salud y la seguridad de nuestra comunidad y 
nuestro personal. Aunque esta reunión pública se organizó como un evento 
presencial, si el Departamento de Salud Pública de Santa Clara County 
recomienda no realizar reuniones públicas presenciales, esta reunión 
pasará a ser un evento virtual.

PRIORITY E  Provide flood protection to homes, businesses, schools, streets and highways.

Coyote Creek Public Meeting Invitation

Valley Water (Santa Clara Valley Water Disctrict) comienza el 2022 con 
una reunión pública para informar a los vecinos sobre las actualizaciones 
relativas a ambos proyectos de Coyote Creek (cuyo diseño está 
actualmente al 30 %), recibir comentarios sobre los aspectos funcionales y 
estéticos de los elementos de protección contra inundaciones y debatir los 
ajustes del cronograma del proyecto y las oportunidades de participación 
pública a futuro. 

Valley Water (Santa Clara Valley Water District) sẽ bắt đầu năm 2022 
bằng cách tổ chức một cuộc họp công khai để cập nhật cho người dân 
trong khu vực về cả hai dự án Lạch Coyote (hiện đang qua 30% giai đoạn 
thiết kế), nhận ý kiến đóng góp về chức năng và tính thẩm mỹ của các 
hạng mục phòng chống lũ lụt, thảo luận về các điều chỉnh khung thời 
gian của dự án và các cơ hội tham gia của cộng đồng trong tương lai.

Valley Water ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và nhân 
viên của chúng tôi. Trong khi cuộc họp công khai này được lên kế 
hoạch sẽ là một sự kiện trực tiếp, nếu chỉ thị Y Tế Công Cộng của 
Hạt Santa Clara khuyến cáo không được tụ tập trực tiếp nơi công 
cộng thì cuộc họp này sẽ chuyển sang thành sự kiện trực tuyến.

Vui lòng truy cập (www.valleywater.org/coyote-creek) bắt đầu từ 
Thứ Hai, ngày 31 tháng 1 năm 2022, để biết cuộc họp sẽ được tổ 
chức trực tiếp hay trực tuyến.

Valley Water tuân thủ tất cả các thủ tục hiện hành về sức khỏe và an 
toàn, bao gồm cả việc đeo khẩu trang trong nhà và thực hiện giãn 
cách xã hội. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và thấu hiểu.

Visite nuestro sitio web (www.valleywater.org/coyote-creek) a partir del 
lunes 31 de enero de 2022 para saber si la reunión será presencial o virtual.

Valley Water cumple todos los protocolos actuales de salud y seguridad, 
incluido el uso de mascarillas en lugares cerrados y la implementación de 
la distancia social. Agradecemos su paciencia y comprensión.
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Join us on Facebook Live: facebook.com/SCVWD

You’re invited!
Valley Water will host a public meeting to update 
neighbors on the Coyote Creek Flood Protection 
Project and the Coyote Creek Flood Measures Project. 
Please join us to provide your input on our projects’ 
flood elements and design details. Information 
about anticipated project timelines and future public 
engagement opportunities will also be shared.

Thursday, February 3, 2022  //  6:00 to 7:30 p.m.
Selma Olinder School (multi-purpose room) 

890 E. William Street, San Jose CA

Health & Safety | Potential Move to Virtual Meeting
Valley Water prioritizes the health and safety of our 
community and staff. While this public meeting is 
planned as an in-person event, should Santa Clara County 
Public Health orders recommend against in-person public 
gatherings, this meeting will shift to a virtual event.

Please visit our website (www.valleywater.org/coyote-creek) 
beginning Monday, January 31, 2022, to be informed 
whether the meeting will be in-person or virtual.

Valley Water abides by all current health and safety 
protocols, including wearing face-coverings indoors and 
implementing social distancing. We thank you for your 
patience and understanding. 


